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โดยก าหนดให้มีการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  มีเป้าหมายในปีการศึกษา 2560  ครบทุกโรงเรียนในสังกัดสพฐ. 
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1. ความเป็นมา 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทย  โดยต้ังอยู่บนพื้นฐานจะท าอะไร/ปฏิบัติงานใดๆให้หา/
มีความรู้ให้เพียงพอ มีความรอบรู้ รอบคอบ และต้องมีคุณธรรม โดยยึด 3 หลักการ ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว ประกอบการวางแผนการตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีควรจะเป็น  เพื่อให้
สามารถด ารงชีวิตได้อย่างยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ การวางรากฐานการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งที่จะต้องปลูกฝังให้เกิดขึ้นกับทุกคนทุกระดับใน
สังคมไทย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนอันจะเปน็ก าลังส าคัญ เป็นอนาคตของชาติ  ซึ่งรัฐธรรมนญูฉบับใหม่ 
ก็มีบทบัญญัติอันเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บัญญัติไว้คือ หมวด 6 แนวนโยบายแก่งรัฐ มาตรา 75 
วรรคหนึ่งท่ีบัญญัติว่า “มาตรา 75 รัฐพึงจัดระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนมีโอกาสได้รับประโยชน์จากความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปพร้อมกันอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และยั่งยืน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ........” และในหมวด 16  การปฏิรูปประเทศ มาตรา 257 (1) ท่ีบัญญัติว่า  
“ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง   มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุ  กับการพัฒนาด้านจิตใจ” 

 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2560-2579)  ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน”เปน็ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ท้ังนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบ  ต่อผลประโยชน์ แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคาม ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลาง พหุสังคม
และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยูดี่มี
สุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม ความมั่นคง........” 

     ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ   
ท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีสถานศึกษาในสังกัดกระจายท่ัวประเทศ ตระหนักเห็นความส าคัญ
อย่างยิ่งในการพฒันาผู้เรียนให้เกิดกระบวนการคิด ปลูกฝังการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง จึงได้ก าหนดเป็นจุดเน้นท่ีส าคัญ โดยก าหนดในกลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็น
ชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้หน่วยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดใช้เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนสู่สถานศึกษา ซึ่งมีระบบการก ากับติดตามการด าเนินงาน
ระบุชัดเจนในค ารับรองการปฏิบัติราชการ อีกท้ังนวัตกรรมการจัดการศึกษา แนวทางการจัดการเรียนรู้ 
โรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School) ได้ก าหนดในสาระการเรียนรู้สู่ความเป็นโรงเรียน
มาตรฐานสากล สาระการเรียนรู้โลกศึกษา (Global Education) คือ เรียนรู้ถิ่นฐาน สืบสานวิถีไทย มองไกล
ศึกษาโลก สืบโชคชะตามนุษย์ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นการประยุกต์หลักคิดจากปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ 
ในการพัฒนาผู้เรียนท้ังส้ิน ท่ีส าคัญอีกประการหนึ่ง คือ นโยบายในการปฏิรูปการศึกษารอบท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 
2561) การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ี 2 (พ.ศ. 2552 – 2561) เป็นการปฏิรูปใน 4 ประเด็น ประกอบด้วย 
พัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพครูยุคใหม่ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรูยุ้คใหม่ 
และพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหม่ 

 



- 2  – 
 

  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาทุกแห่งได้ขับเคล่ือน ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาในสังกัด น้อมน า
ศาสตร์พระราชาท่ีเกี่ยวกับการศึกษา ไปสู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยนื รวมไปถึงประกาศของ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวปฏิบัติการยกระดับคุณภาพนักเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน เมื่อวันท่ี ๑๘ 
เมษายน ๒๕๕๗  ข้อท่ี ๖ ก าหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรท่ีเน้นให้นักเรียนเกิดจิตส านึก
รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน รวมถึงเข้าใจหลักการของ
ประชาธิปไตยและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยให้ความรู้ และความเข้าใจ
ในศาสตร์พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา  ให้กับผู้บริหารโรงเรียน  ครูผู้สอน 
นักเรียนและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัด  สามารถขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงลง
สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรม เป็นเป็นอย่างท่ีดี สร้างเครือข่าย ขยายผลต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน  

             ประกอบด้วยกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบการจัดการด้านศึกษา เพื่อพัฒนา
เยาวชนและประชาชนคนไทยให้มีความสมดุลท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
เมืองไทยและพลเมืองโลก จากวิกฤตปัญหาของชาติทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในอดีตท่ีผ่านมา รัฐบาลได้น้อม
น าหลักปรัชญาพระราชทาน “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารจัดการพัฒนาประเทศ โดยก าหนดในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 76 
และมาตรา 83 (1) และก าหนดเป็นกลยุทธ์ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9, 10 และอยู่ใน
ยกร่างฉบับท่ี 11 ด้วย ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดนโยบายในการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษา เริ่มต้ังแต่ปี พ.ศ. 2548  เป็นต้นมา มีขอบข่ายการขับเคล่ือนสู่สถานศึกษา 4 ด้าน คือ  

1)  ด้านการบริหารจัดการ 
2)  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
3)  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
4)  ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ได้ก าหนด
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ข้อท่ี 5 ในจ านวน 8 ข้อ คือ “อยู่อย่างพอเพียง”  
 
2. การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

ด้วย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้ก าหนดเป็นนโยบายให้ทุกส านักงานเขตพื้นท่ี 
การศึกษา ด าเนินการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา ในลักษณะ 
องค์รวม คือ การน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักคิด / กรอบการด าเนินงานและ 
การปฏิบัติ ในด้านการบริหารจัดการ การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เป็นวิถีปฏิบัติของครู บุคลากร นักเรียน และเป็นแบบอย่างแก่ชุมชน ซึ่ง สพฐ. 
ได้ก าหนดระดับคุณภาพการพัฒนาสถานศึกษาโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็น 4 ระดับ คือ 
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ระดับที่ 1  สถานศึกษาทั่วไป : สถานศึกษาท่ีเริ่มน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน

การจัดการสถานศึกษา ต้ังแต่การบริหารสถานศึกษา การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดสภาพแวดล้อม และ
การจัดการเรียนรู้ ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ระดับที่ 2  สถานศึกษาพอเพียง : สถานศึกษาท่ัวไปท่ีผ่านการประเมินสถานศึกษาพอเพียงซึ่งเป็น
แบบอย่างในการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ตามเกณฑ์ประเมินสถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) 

ระดับที่ 3  สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ : สถานศึกษาพอเพียงท่ีเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีมีคุณภาพ 
พร้อมเป็นแหล่งศึกษาดูงานของสถานศึกษาอื่น ๆ ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาจัดการ
สถานศึกษา 

ระดับที่ 4  ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา :สถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบท่ีมีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้และพี่เล้ียงให้แก่สถานศึกษาท่ัวไปท่ีต้องการพัฒนาสู่ความ
เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
ท้ังนี้ สพฐ. ได้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน คือ ป ี2560  อย่างน้อยท่ีสุด  ทุกโรงเรียนในสังกดัเขตพื้นท่ี  
ต้องพัฒนาและผ่านการประเมินเป็น “สถานศึกษาพอเพียง” 
 
         หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต่
ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลาง  
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์   ความพอเพียง หมายถึงความพอประมาณ  
ความมีเหตุผล   รวมถึงความจ าเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน  ท้ังนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบและความ
ระมัดระวงัอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน  และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจ
ในทุกระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม  ด าเนินชีวิตด้วย 
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ความอดทน  ความเพียร  มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง  ท้ังด้านวัตถุ   สังคม  ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างดี 

เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง ความสามารถของชุมชนเมือง รัฐ ประเทศ หรือภูมิภาคหนึ่ง ๆ ในการผลิต
สินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเล้ียงสังคมนั้น ๆ   ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาปัจจัยต่างๆ ท่ีเราไม่ได้เป็นเจ้าของ 
           เศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลนั้น คือ ความสามารถในการด ารงชีวิตได้อย่างไม่เดือดร้อน มีความ
เป็นอยู่อย่างประมาณตน ตามฐานะ ตามอัตภาพ   และท่ีส าคัญไม่หลงใหลไปตามกระแสของวัตถุนิยม มี
อิสรภาพ เสรีภาพ ไม่พันธนาการอยู่กับส่ิงใด  หากกล่าวโดยสรุป คือ หันกลับมายึดเส้นทางสายกลาง ในการ
ด ารงชีวิต 
  กล่าวโดยสรุป   ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นหลักคิด และหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเพื่อน า 
ไปสู่ความพอเพียง  เป็นปรัชญาท่ีช้ีถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของคนไทย  สังคมไทย เพื่อให้ก้าวทัน
ต่อยุคโลกาภิวัตน์  เพื่อให้เกิดความก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง  
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง   ท้ังด้านวัตถุ  ด้านสังคม  ด้านส่ิงแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม   ถ้าใช้หลักความ
พอเพียงเป็นหลักคิดและหลักปฏิบัติในการด าเนินชีวิต ก็จะสามารถอยู่ได้อย่างรู้เท่าทันการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ 
ปรับตัวและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงได้ 
            โรงเรียนเป็นสถานท่ีในการผลิตพลเมืองท่ีมีคุณภาพของชาติ เป็นแหล่งการเรียนรู้   พัฒนาทางด้าน
สติปัญญา  ทางด้านร่างกาย  ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคม  ในสังคมปัจจุบันมีความเจริญและพัฒนา
ทางด้านเทคโนโลยีมากมาย   การพัฒนาด้านจิตใจ  คุณธรรมและจริยธรรมยังมีน้อย ดังนัน้ โรงเรียนจึงได้
จัดท าโครงการ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอพียง เพื่อเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดกับนักเรียน  นักเรียน
สามารถเรียนรู้ในโรงเรียนได้อย่างมีความสุข เมื่อนักเรียนมีคุณธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแล้ว จะท าให้ผล
การเรียนดีขึ้น และบรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรการศึกษาแห่งชาติท่ีว่านักเรียนเป็นผู้ท่ี   ดี   เก่ง   มีสุข  
และด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพของประเทศชาติต่อไป 
 
3.วัตถุประสงค ์   

1. เพื่อสร้างความตระหนัก ส่งเสริมให้สถานศึกษาน้อมน าศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงไปบูรณาการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ และผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง
ครบ 100 %  ในปีการศึกษา 2561   

2. เพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบให้ผ่านเกณฑ์ประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา   
           3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคล่ือนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาในสังกัด
ครบทุกโรง ในปีการศึกษา 2561  รวมทั้งส่งเสริมสถานศึกษาพอเพียงประเมินคงสภาพ เป็นสถานศึกษา
พอเพียงต้นแบบสู่ความยั่งยืน และการประเมินเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

4. เพื่อพัฒนานักเรียนด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและลักษณะท่ีพึงประสงค์ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
6. เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน 
7. เพื่อสร้างคนดีให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
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4. กลุ่มเป้าหมาย  
สถานศึกษาในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ท่ียังไม่เป็นสถานศึกษาพอเพียง  

เป็นสถานศึกษาท่ัวไป  ได้แก่โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
โรงเรียนในสังกัดเอกชน  โรงเรียนในสังกัดการศึกษาพิเศษ  และโรงเรียนในสังกัด ตชด. ในจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาตนเอง เพื่อสามารถพร้อมรับการประเมินได้ภายในปีการศึกษานั้นๆ  
 

5. นิยามศัพท์   นิยามศัพท์มีดังต่อไปนี้ 

                2 เง่ือนไข  การตัดสินใจและการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆใดๆ ให้อยู่ในระดับพอเพียงนั้น ต้องอาศัย
ท้ังความรู้ และคุณธรรมเป็นพื้นฐาน กล่าวคือ 

1. เง่ือนไขความรู้  ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ท่ีเกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน     
ความรอบคอบท่ีจะน าความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความ
ระมัดระวงัใน  ขั้นปฏิบัติ 

2. เง่ือนไขความธรรม  ท่ีจะต้องเสริมสร้างประกอบด้วย มีความตระหนักในคุณธรรม มีความ
ช่ือสัตย์สุจริต และมีความอดทน มีความพากเพียร ใช้สติปัญญาในการด าเนินชีวิต 

     3 หลักการ (ความพอเพียง)  จะต้องประกอบด้วย  3 คุณลักษณะพร้อม ๆ กัน ดังนี ้
1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม่น้อยเกิดไปและไม่มากเกินไป โดยไม่

เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู่ในระดับพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล  หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไป
อย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องตลอดจนค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระท านั้น 
ๆ อย่างรอบคอบ 

3. การมีภูมิคุ้มกันที่ดี  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และการเปล่ียนแปลง
ด้าน   ต่าง ๆ ท่ีจะเกิดขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ัง
ใกล้และไกล 

     4  มิติ  เป็นผลท่ีเกิดขึ้นหลังการกระท าหรือปฏิบัติ ได้แก่  ด้านวัตถุ/สังคม/สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม  เป็นผลท่ีคาดว่าจะได้รับจากการปฏิบัติ/ผลจากการกระท า  จากการน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้ คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในด้านวัตถุ สังคม 
ส่ิงแวดล้อม หรือ วัฒนธรรม 

6. เครือข่ายหน่วยงานที่รับผิดชอบ  

1. กระทรวงศึกษาธิการ 
2. ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
3. โครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา 
5. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 



1. สถานศึกษา 
 

2. ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา / 
มัธยมศึกษา 
 

3. ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

4.กระทรวงศึกษาธิการ 
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แผนภูมิแสดงบทบาทของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง      
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1.1 ด าเนินการขับเคล่ือนสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.2 ประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
1.3 แจ้งส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขอรับการประเมินเป็น

สถานศึกษาพอเพียง หากประเมินตนเองแล้วมีความพร้อมท่ีจะ
เป็นสถานศึกษาพอเพียง 

2.1 พัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 
2 .2  สรรห าคณ ะกรรมก ารป ระ เมิ น สถาน ศึกษ า โด ย

คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาแต่ละแห่งต้องเป็นผู้ผ่าน
การอบรมให้เป็นผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียง จ านวน 2 
ใน 3 คน และมีคณะกรรมการต่างเขตพื้นท่ี/ต่างสังกัด 1 
ใน 3 และเสนอส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (สพฐ.) แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินเขตพื้นท่ีละ 
1 คณะ 

2.3 ประเมินสถานศึกษาตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
โดยมีผู้ประเมินสถานศึกษาละ 3-5 คน 

2.4  แจ้งรายช่ือสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงต่อ สพฐ. 

2.5 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

3.1 พัฒนาบุคลากรของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และ
สถานศึกษา 

3.2 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
3.3 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับประเทศ 
3.4 เสนอกระทรวงศึกษาธิการเพื่อประกาศรายช่ือสถานศึกษา

พอเพียง  

4.1 อบรมผู้ประเมินสถานศึกษาพอเพียงตามระเบียบ  
และวิธีปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการ 

4.2 ประกาศรายช่ือสถานศึกษาพอเพียง 



5. ภาคีเครือข่าย 
-  สพฐ./

กระทรวงศึกษาธิการ 
-  โครงการวิจัยเศรษฐกิจ

พอเพียง ส านักงาน
ทรัพย์สินส่วน
พระมหากษัตริย์ 

สถานศึกษาส่งแบบ
ประเมินขอรับประเมิน 

 
ส านักงานเขตพื้นที่/

ส านักงานเขตการศึกษา
มัธยมศึกษา 

 
คณะกรรมการ ระดับ โดย 

สป.  หรือ สพฐ. 
กระทรวงศึกษาธิการ 
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 แผนภูมิแสดงขั้นตอนในการสมัครขอรับการประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 ก ากับ ติดตามการประเมินสถานศึกษาพอเพียง 
5.2 สุ่มประเมินสถานศึกษาพอเพียง 

 สพป.พิจารณาคัดกรอง ตรวจสอบ ข้อมูลจากผล
การประเมินเบ้ืองต้นของสถานศึกษาท่ีสมัคร 

 แจ้งรายช่ือสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมิน 
 แจ้งก าหนดวันรับการประเมิน 
 เตรียมรับการประเมิน 

 แต่งต้ังคณะกรรมการประเมิน ระดับเขตฯ  
 รวบรวมรายช่ือสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมิน 
 แจ้งรายช่ือสถานศึกษาท่ีผ่านการประเมินเบ้ืองต้น 

ต่อ กระทรวงศึกษาธิการ ( สป.)   

 พิจารณาผลการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างฯ 
 เสนอผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่าง ต่อ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
 

 ประกาศผลการประเมิน และคัดเลือก สถานศึกษา
พอเพียงแบบอย่างฯ  
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                              แนวทางการพัฒนาสถานศึกษาพอเพียงสู่ความยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สถานศึกษาประเมิน 

ความพร้อมของตนเอง 

การจัดการ 

วเิคราะห์โดยใช้ SWOT Analysis 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

ก าหนดนโยบาย/จัดท าแผนระยะยาว/ส้ัน 

แต่งต้ังคณะท างาน 

คณะอ านวยการ 

   คณะท างาน คณะสนับสนุน 

คณะกรรมการประเมนิ 

ด าเนินการขับเคล่ือนงาน ๔ ด้าน 

ด้านกจิกรรมพัฒนาผู้เรียน 

เข้าใจ 

ขั้นที่ 2  ลงมือท า/บูรณาการที่  
           หลากหลาย (Integration) 
2.1 คิดใหม่ทีส่ร้างสรรค ์(Creativity)       
2.2 เรียนรู้โดยลงมือท า (Learning by doing) 
2.3 ประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิต (Application) 
 

ขั้นที่ 1 สร้างแรงบันดาลใจ  
          (Inspiration) 
1.1 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม (Cooperation)   
1.2 เห็นความส าคัญของทีมงาน (Staff) 
1.3 ประชุม/อบรม/ศึกษาดูงาน (knowledge) 
 
 

ขั้นที่ 3  นิเทศ ติดตามอย่างใกล้ชิด 
           (Supervision) 
๓.๑ สะท้อนผล/พัฒนา/ปรับปรุง (Feedback)   
๓.๒ ภาคภูมิใจในความส าเร็จ (Best Practice) 
๓.๓ ขยายผลเครือข่ายสู่ความย่ังยืน (Network) 
 

การจัดการ 

ทรัพยากร องค์ความรู้ 

จุดแข็ง
(Strengths) 

 

คณะท ำงำน 

โอกาส (Opportunities) 
 

ภัยคุกคาม
(Threats) 

 

ด้านการพัฒนาบุคลากร/ชุมชน 

 

ด้านหลกัสูตร/การสอน 

 

ด้านการบริหารจัดการ 
 

เข้าถึง พัฒนา 
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โมเดลหลักปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

                                       

 

 

 
 
 

         
 
 
 
 
 
 

 
 
 

๓  หลักการ 

เง่ือนไขควำมรู้ 
(รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) 

เง่ือนไขคุณธรรม 

(ซ่ือสัตย ์ขยนั ประหยดั  อดทน ) 

 

ผลที่เกิดขึ้นสู่สมดุล ๔  มิต ิ
วัตถุ /สงัคม/สิ่งแวดล้อม/วัฒนธรรม 

๒  เงื่อนไข 

๔ มิติ 
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7. วิธีการประเมิน 

 โดยใช้เครื่องมือประเมินสถานศึกษาพอเพียงจากต้นฉบับเดิม “เครื่องมือประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ของกระทรวงศึกษาธิการ” เพื่อใช้เป็น “เครื่องมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

 ขั้นตอนการประเมิน 

- สถานศึกษาทั่วไป : สพป./สพม. ให้สถานศึกษาด าเนินการประเมินตนเองตามเกณฑ์
เครื่องมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างฯ ของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดกลุ่มเป้าหมาย 
3 กลุ่ม ส าหรับการพัฒนาให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง  (กลุ่ม A เกณฑ์คุณภาพระดับ 4 ขึ้น
ไป กลุ่ม B เกณฑ์คุณภาพอยู่ระหว่างระดับ 3  ขึ้นไป และกลุ่ม C เกณฑ์คุณภาพต่ ากว่า
ระดับ 2)  

- สถานศึกษาพอเพียง : สถานศึกษาท่ัวไปท่ีผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพในระดับ 3 
ขึ้นไป ในแต่ละด้าน ท้ัง 5 ด้าน ตามเกณฑ์ของ ศธ. โดยผู้ประเมินท่ี ศธ. ก าหนด (2 ใน 3 
ของคณะกรรมการต้องคัดเลือกจากรายช่ือท่ี ศธ. แต่งต้ัง) และมีการประเมินสุ่มตรวจ 
(Spot Check) โดยคณะกรรมการส่วนกลาง 

 การพัฒนาสถานศึกษาทั่วไปให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง 

- สพป.พช.1 จัดให้สถานศึกษาในเขตพื้นท่ี ท าการประเมินตนเองตาม เกณฑ์ประเมิน
สถานศึกษาพอเพียงของกระทรวงศึกษาธิการ แล้วน ามาจัดกลุ่มตามระดับคุณภาพเป็น 
3 กลุ่ม (กลุ่ม A เกณฑ์คุณภาพระดับ 4 ขึ้นไป กลุ่ม B เกณฑ์คุณภาพอยู่ระหว่างระดับ 3  
ขึ้นไป และกลุ่ม C เกณฑ์คุณภาพต่ ากว่าระดับ 2) 

-  สพป.พช.1 พัฒนาสถานศึกษากลุ่ม A เพื่อพร้อมรับการประเมินให้เป็นสถานศึกษา
พอเพียง  

- ส าหรับสถานศึกษากลุ่ม B และ C นั้น ให้ด าเนินการพัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และเมื่อพร้อมรับการประเมินเป็นสถานศึกษาพอเพียง ให้
สถานศึกษานั้นส่งใบสมัครไปท่ีเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อขอรับการประเมินเป็นสถานศึกษา
พอเพียงได้ 

- สพป.พช.1 ร่วมกับสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ฯ ในเขตพื้น ท่ี
การศึกษา หรือเขตพื้ น ท่ี ใกล้เคียง ใช้เป็นแหล่งศึกษาดูงานและเป็นพี่ เล้ียงให้แก่
สถานศึกษาท่ัวไป  ในการพัฒนาสู่การเป็นสถานศึกษาพอเพียง หรือพัฒนาให้มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

- สพป.พช.1 ด าเนินการประเมินสถานศึกษาท่ัวไป ให้เป็นสถานศึกษาพอเพียง ตามเกณฑ์
ขั้นตอนท่ี ศธ. ก าหนด 

- สพป.พช.1 ร่วมกับสถานศึกษาพอเพียงต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้ฯ พัฒนาสถานศึกษา
ท่ัวไปในกลุ่ม B และกลุ่ม C ตามล าดับ 
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 แนวทางการประเมิน 

- การสังเกตสภาพภูมิทัศน์ / พฤติกรรมของบุคลากร / ชุมชน 

- แบบสอบถาม/สัมภาษณ์ 
- การสัมภาษณ์ผู้บริหาร / ครู / อาจารย์ / นักเรียน / ผู้ปกครอง / ชุมชน 
- การตรวจสอบร่องรอยเอกสาร  เช่น  แผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการ 

ค าส่ังแต่งต้ัง เอกสารประกอบ บันทึกการประชุม สรุปรายงานผลการด าเนินงาน แผนการ
จัดการเรียนรู้  ภาพนิ่ ง/ วี ดิ ทัศน์  เอกสารการระดมทุน การให้ความร่วมมือ การ
ประสานงาน การสร้างเครือข่าย ส่ือนวัตกรรม การวิจัยพัฒนา การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 
และอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา 

 

8. เคร่ืองมือที่ใช้ในการประเมิน 

 ประเมินสถานศึกษาในการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนและการบริหารจัดการ  5  ด้าน 17  องค์ประกอบ 62  ตัวช้ีวัด ได้แก่ การด าเนินงาน 4 ด้าน 
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา (2550 -
2554)  กระทรวงศึกษาธิการ และด้านท่ี 5 คือ ประเมิน ผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จท่ีเกิดขึ้นจากการด าเนินการ 

1. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา  4  องค์ประกอบ 14  ตัวชี้วัด   
องค์ประกอบท่ี  1 นโยบาย 
องค์ประกอบท่ี  2 วิชาการ 
องค์ประกอบท่ี  3 งบประมาณ 
องค์ประกอบท่ี  4 บริหารท่ัวไป 

2. ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  4  องค์ประกอบ  14  ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบท่ี  1 หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
องค์ประกอบท่ี  2 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  
องค์ประกอบท่ี  3 ส่ือและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
องค์ประกอบท่ี  4 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  3  องค์ประกอบ  15  ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบท่ี 1 การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
องค์ประกอบท่ี 2   กิจกรรมนักเรียน 
องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์   

4. ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  2  องค์ประกอบ  7  ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบท่ี 1  การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
องค์ประกอบท่ี 2    การติดตามและขยายผล 
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5. ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ  4  องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบท่ี 1 สถานศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 2 ผู้บริหารสถานศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 3 บุคลากรของสถานศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 4 นักเรียน 

สาระการเรียนรู้ประกอบการประเมินแต่ละช่วงชั้นการศึกษาขั้นพื้นฐาน* 

ระดับชั้น สาระประกอบการประเมิน 

ชั้นประถมปีที่ 1-3 

 

1. ผู้เรียนใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
2. ผู้เรียนรู้จักการออม มีวินัยในการใช้จ่าย 
3. ผู้เรียนสามารถบอกท่ีมาของรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว เช่น ท าบันทึก

รายรับ-รายจ่ายของตนเอง 
4. ผู้เรียนวิเคราะห์การใช้จ่ายของตนเอง และสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินของตนเอง 

ชั้นประถมปีที่ 4-6 

 

 

 

 

 

1. ผู้เรียนสามารถระบุปัจจัยท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้าและบริการ 
2. ผู้เรียนรู้สิทธิพื้นฐานและรักษาผลประโยชน์ของตนเองในฐานะผู้บริโภค 
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายและประยุกต์หลักการเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
4.  ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการท ากิจกรรมต่างๆ  

ในครอบครัว โรงเรียน ชุมชน เช่น การประหยัดพลังงาน -ค่าใช้จ่ายในบ้าน  การใช้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ผู้เรียนรู้วิธีใช้และประโยชน์ของการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

ชั้นมัธยมปีที่ 1-3 

ระดับชั้น 

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นมา หลักการ ความส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อสังคมไทย  รวมทั้งประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิต 

2. ผู้เรียนสามารถเสนอแนวทางการพัฒนาการผลิตในท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจ 
4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจพอเพียงกับระบบสหกรณ์  

ชั้นมัธยมปีที่ 4-6 

 

1. ผู้เรียนตระหนักถึงความส าคัญของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงท่ีมีต่อเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศ เช่น การพัฒนาประเทศในภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและ
การบริการ 

2. ผู้เรียนประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิตของตนเองและครอบครัว  
3. ผู้เรียนสามารถส ารวจวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา ก าหนดแนวทางแก้ไขการพัฒนา

ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
*  อ้างอิงตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ละช้ันปีจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

พุทธศักราช 2551 
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9. รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ 
 
รายการประเมิน และเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน 
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพยีง) 
 การประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)  เป็นการประเมินระดับคุณภาพ/การปฏิบัติของ
สถานศึกษา ใน 5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวชี้วัด ซึ่งระบุใน เคร่ืองมือประเมินสถานศึกษาแบบอย่าง
การจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2554- 
2561   โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

รายการประเมินด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด 
องค์ประกอบท่ี  1   นโยบาย (4 ตัวชี้วัด)  
องค์ประกอบท่ี  2   วิชาการ (4 ตัวชี้วัด)   
องค์ประกอบท่ี  3   งบประมาณ (4 ตัวชี้วัด)   
องค์ประกอบท่ี  4   บริหารท่ัวไป (2 ตัวชี้วัด)  

รายการประเมินด้านที่ 2 ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มี 4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด   
องค์ประกอบท่ี  1   หน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ตัวชี้วัด)   
องค์ประกอบท่ี  2 การบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน (4 ตัวชี้วัด)   
องค์ประกอบท่ี  3 ส่ือและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (3 ตัวชี้วัด)  
องค์ประกอบท่ี  4 การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  (4 ตัวชี้วัด)   

รายการประเมิน ด้านที่ 3 ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มี 3 องค์ประกอบ 15 ตัวชี้วัด  
องค์ประกอบท่ี  1   การแนะแนวและระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน (5 ตัวชี้วัด) 
องค์ประกอบท่ี  2   กิจกรรมนักเรียน (6 ตัวชี้วัด) 
องค์ประกอบท่ี  3   กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ (4 ตัวชี้วัด)   

รายการประเมิน ด้านที่ 4 ด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มี 2 องค์ประกอบ 7 ตัวชี้วัด   
องค์ประกอบท่ี 1  การพัฒนาบุคลากรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (4 ตัวชี้วัด)   
องค์ประกอบท่ี 2    การติดตามและขยายผล (3 ตัวชี้วัด)   

รายการประเมิน ด้านที่ 5 ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ มี 4 องค์ประกอบ 12 ตัวชี้วัด   
องค์ประกอบท่ี 1 สถานศึกษา (1 ตัวชี้วัด)  
องค์ประกอบท่ี 2 ผู้บริหารสถานศึกษา (1 ตัวชี้วัด)  
องค์ประกอบท่ี 3 บุคลากรของสถานศึกษา (5 ตัวชี้วัด)   
องค์ประกอบท่ี 4 ผู้เรียน (5 ตัวชี้วัด)  
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รายการประเมิน ด้านที่ 1  ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา มี 4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย  

องค์ประกอบที่  1   นโยบาย (4 ตัวชี้วัด)  
ตัวชี้วัดท่ี 1    มีนโยบายน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา และ

บูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  
ตัวชี้วัดท่ี 2    ด าเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบั ติงานประจ าปี ท่ีน้อมน าปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา  
ตัวชี้วัดท่ี 3 ติดตามผลการด าเนินการ ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจ าปี ท่ีน้อมน า

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา    
ตัวชี้วัดท่ี 4   น าผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ ขับเคล่ือนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 
องค์ประกอบที่  2   วิชาการ (4 ตัวชี้วัด)   

ตัวชี้วัดท่ี 5  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ ท่ีส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดท่ี 6  ด าเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ ท่ีส่งเสริมการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน   

ตัวชี้วัดท่ี 7  ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการ ท่ีส่งเสริมการบูรณาการ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 

ตัวชี้วัดท่ี 8  น าผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/ กจิกรรม ด้านวิชาการ ท่ีส่งเสริม
การบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สู่การเรียนการสอน  

องค์ประกอบที่  3   งบประมาณ (4 ตัวชี้วัด)   
ตัวชี้วัดท่ี 9  มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัดท่ี 10 ด าเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
ตัวชี้วัดท่ี 11 ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง      
ตัวชี้วัดท่ี 12 น าผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการงบประมาณตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
องค์ประกอบที่  4   บริหารทั่วไป (2 ตัวชี้วัด)  

ตัวชี้วัดท่ี 13  บริหารอาคารสถานท่ีและจัดการแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวชี้วัดท่ี 14   ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อการอยู่อย่าง
พอเพียง 
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10. เอกสารอ้างอิง 
       

1. คู่มือประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และการบริหารจัดการตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน,  
กระทรวงศึกษาธิการ  กรุงเทพฯ: 2554   

2. คู่มือประเมินและเกณฑ์คุณภาพ สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้และการบริหาร
จัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) ปี 2554  เป็นต้นไป   
ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน,  กระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน  ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ กรุงเทพฯ : 2554   

3. บทเรียนจากการจัดการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของโรงเรียนในโครงการตาม
พระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (ฉบับสังเคราะห์), ส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา.  กรุงเทพฯ : 2559 

4. เอกสารประกอบอบรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส าหรับศึกษานิเทศก์  ศูนย์สถานศึกษา
พอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ. ปี 2560  
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เคร่ืองมือประเมิน 
สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอน 

และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(สถานศึกษาพอเพียง) 

************************************* 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. ช่ือสถานศึกษา........................................................................... สังกัด ....................................................... 
เลขท่ี ...............ถนน......................อ าเภอ.............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย์............ 
โทรศัพท์.....................................................โทรสาร.............................................E-MAIL............................. 

2. ช่ือ – สกุล  ผู้บริหารสถานศึกษา.................................................................................................................. 

3. สังกัดสถานศึกษา  
  3.1  กระทรวงศึกษาธิการ 
  3.2  สังกัดอื่น (โปรดระบุ) ............................................................................................................. 

4. ระดับการศึกษา  รูปแบบการจัดการศึกษา  การบริหารจัดการสถานศึกษา และสังกัดในพื้นท่ี 
 

ระดับการศึกษา รูปแบบการศึกษา การบริหารจัดการ
สถานศึกษา 

สังกัดในพื้นท่ี 

 1. การศึกษาใน
ระบบ 

 1. การศึกษาขั้นพื้นฐาน  
เปิดสอนต้ังแตระดับช้ัน....................
ถึงระดับช้ัน................. 
 2. อืน่ๆ (โปรดระบุ) ................. 
......................................................... 

 1. ของรัฐ 
 2. ของเอกชน 
 

 1. สพป. .................. 
         สพม.…………….... 
 2. เอกชน  
 3. อปท. 
 4. กทม. 
 5. ตชด. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตอนที่ 2 ข้อมูลการประเมิน (5 ด้าน 17 องค์ประกอบ 62 ตัวชี้วัด) 
โปรดท าเครื่องหมาย    ช่องระดับคุณภาพการปฏิบัติ 

องค์ประกอบ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

1.  ด้านการบริหารจดัการสถานศึกษา  (4 องค์ประกอบ 14 ตัวชี้วัด )   

1. นโยบาย 
 

1.  มีนโยบายน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือน
ในสถานศึกษา และบูรณาการในแผนปฏิบัติงานประจ าปี  

     

2.  ด าเนินการตามนโยบาย และแผนปฏิบัติงานประจ าปี ท่ีน้อม
น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือนในสถานศึกษา  

     

3.  ติดตามผลการด าเนินการตามนโยบายและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีท่ีน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาขับเคล่ือน
ในสถานศึกษา    

     

4.  น าผลการติดตามมาพัฒนา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ 
ขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

2. วิชาการ 
 

5.  มีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ีส่งเสริมการ 
บูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน  

     

6.  ด าเนินการตาม แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวิชาการท่ี
ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ 
การเรียนการสอน   

     

7.  ติดตามผล แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ด้านวชิาการท่ี
ส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
เรียนการสอน 

     

8.  น าผลการติดตามไปพัฒนา แผนงาน/โครงการ/ กิจกรรม ด้าน
วิชาการท่ีส่งเสริมการบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่ 
การเรียนการสอน  

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

3. งบประมาณ 9.  มีการวางแผนการบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาท่ี
สอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     

10.ด าเนินการตามแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     

11.ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนงบประมาณของ
สถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      

     



องค์ประกอบ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

12.น าผลการติดตามมาพัฒนาและปรับปรุง การบริหารจัดการ
งบประมาณตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

4. บริหารทั่วไป 13.บริหารอาคารสถานท่ีและจัดการแหล่งการเรียนรู้ใน
สถานศึกษา ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

14.ประสานสัมพันธ์กับชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการ
เรียนรู้เพื่อการเป็นอยู่อย่างพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านบริหารจัดการสถานศึกษา 
 จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง .................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
....................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 



องค์ประกอบ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

2.  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน  ( 4 องค์ประกอบ  14 ตัวชี้วัด )   

1. หน่วยการ 
เรียนรู้ปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  มีหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทุกระดับช้ัน       

2.  มีการนิเทศ/ติดตาม/ประเมินผล การน าหน่วยการเรียนรู้
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน  

     

3.  มีการศึกษา/วิเคราะห์/วิจัย เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนหน่วยการเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

2. การบูรณา
การหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การ
เรียนการสอน  

4.   มีแผนจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ทุกระดับช้ัน  

     

5.   คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู้ท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  

     

6.   จัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ 

     

7.   ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณา
การหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

3. สื่อและแหล่ง
เรียนรู้เก่ียวกับ
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

8.  จัดหา/ผลิต/ใช้/เผยแพร่ ส่ือการเรียนรู้ เพื่อบูรณาการหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการเรียนการสอน   

     

9.  จัดท า/พัฒนา/เผยแพร่ แหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาเพื่อ
สนับสนุนการเรียนรู้ เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

10. ใช้แหล่งเรียนรู้/ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน ท่ีส่งเสริมการ
เป็นอยู่อย่างพอเพียงของผู้เรียน   

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

4. การวัดและ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนการ
สอนตามหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

11. จัดท าเครื่องมือ และ วัดและประเมินผลท่ีหลากหลาย และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยการเรียนรู้ท่ีบูรณาการ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     

12. ใช้วิธีการวัดผลและประเมินผลท่ีหลากหลาย และสอดคล้อง
กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง   

     



องค์ประกอบ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

 13. รายงานผลการประเมิน และน ามาปรับปรุง/พัฒนา  
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

     

14. จัดแสดง/เผยแพร่/ประกวด/แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผลงานของ
นักเรียน ท่ีเกิดจากการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ไปประยุกต์ใช้ 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน 
 จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง .................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................................................... 
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.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
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องค์ประกอบ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

3. ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   (3 องค์ประกอบ  15 ตัวชี้วัด ) 

1. การแนะแนว
และระบบดูแล
ช่วยเหลือ
ผู้เรียน  

1.   มีกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินชีวิตท่ีสอดคล้องกับหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

     

2.   จัดกิจกรรมแนะแนวให้ผู้เรียนได้รู้จักการวางแผนชีวิตของ
ตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

3.   มีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้สามารถ แก้ปัญหา/พัฒนา
ตนเองได้อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

4.   ติดตามผล การจัดกิจกรรมแนะแนว และระบบดูแล
ช่วยเหลือผู้เรียนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5.  น าผลการติดตามมาใช้พัฒนาการจัดกิจกรรมแนะแนว และ
ระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

2. กิจกรรม
นักเรียน 

6.   มีแผนงาน/โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนให้อยู่อย่าง
พอเพียง 

     

7.   จัดกิจกรรมลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาดหรือผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์ สอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     

8.   ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมนุม/ชมรม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

9.   มีการประยุกต์ใช้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรม/หลักค าสอน
ทางศาสนา ในการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

10. ติดตามผลการจัดกิจกรรมนักเรียนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

11. น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนา กิจกรรมนักเรียนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   



องค์ประกอบ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

3. กิจกรรมเพื่อ
สังคมและ 
สาธารณะ 
ประโยชน์    

12. มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดจิตอาสา และมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

13.  ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาสถานศึกษา/
ชุมชน ด้านเศรษฐกิจหรือสังคมหรือส่ิงแวดล้อมหรือ
วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

14. ติดตามผลการด าเนินกิจกรรม เพื่อสังคมและ
สาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

     

15. น าผลการติดตามมา ปรับปรุง/พัฒนา การด าเนินกิจกรรม 
เพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ ของผู้เรียน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
 จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง .................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 



องค์ประกอบ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

4.  ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  (2 องค์ประกอบ  7 ตัวชี้วัด ) 

1. การพัฒนา
บุคลากรตาม
หลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.  มีแผนงาน/โครงการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาเพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และตระหนักในคุณค่าของปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

     

2.  จัดการประชุม/อบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 
เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน
การด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี 

     

3.  ส่งเสริมให้บุคลากรแสวงหาความรู้เกี่ยวกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง อย่างสม่ าเสมอ  

     

4.  จัดกิจกรรมส่งเสริมการด าเนินชีวิตและการปฏิบัติภารกิจ
หน้าท่ี ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง แก่บุคลากร
ของสถานศึกษา 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

2. การติดตาม
และขยายผล  

5.  ติดตามผลการด าเนิน โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อ
ส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจหน้าท่ี ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

6. น าผลการติดตามมาปรับปรุง/พัฒนาการด าเนนิโครงการ/
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมการด าเนินชีวิตและปฏิบัติ
ภารกิจหน้าท่ีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

7.  ขยายผลและเผยแพร่ ผลการด าเนินชีวิตและปฏิบัติภารกิจ
หน้าท่ีของบุคลากร ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา 
 จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง .................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 



องค์ประกอบ ตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพ 
ไม่มี ระดับคุณภาพปฏิบัติ 
0 1 2 3 4 

5.  ผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ   (4 องค์ประกอบ  12 ตัวชี้วัด ) 

1. สถานศึกษา 1.  คุณลักษณะของสถานศึกษาพอเพียง      

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

2. ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

2.  คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาพอเพียง      

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

3. บุคลากรของ
สถานศึกษา  
 
 

3.  บุคลากรของสถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

4.  บุคลากรจัดการทรัพยากรและด าเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจ  
อย่างสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

     

5.  บุคลากรอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และสามารถเป็นแบบอย่างท่ีดีในการปฏิบัติ
ตนเพื่อส่วนรวมและสาธารณประโยชน์    

     

6.  บุคลากรรู้จักใช้และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลง 
ต่างๆ  

     

7.  บุคลากรด าเนินชีวิตอย่างมีฐานรากทางวัฒนธรรม และพร้อม
รับต่อการเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม จากกระแสโลกาภิวัฒน์  

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

4. นักเรียน 
 
 

8.  ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงตามมาตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ของแต่ละ
ระดับช้ันปีการศึกษา   

     

9.  ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปล่ียนแปลงในด้านวัตถุ/เศรษฐกิจ  

     

10.ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปล่ียนแปลงในด้านสังคม  

     

11.ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปล่ียนแปลงในด้านส่ิงแวดล้อม 

     

12.ผู้เรียนปฏิบัติตนให้ด าเนินชีวิตได้อย่างสมดุลและพร้อมรับต่อ
การเปล่ียนแปลงในด้านวัฒนธรรม 

     

คะแนน รวม/เฉลี่ย องค์ประกอบ   

คะแนน รวม/เฉลี่ย รายด้าน   



 

ข้อสังเกตของผู้ประเมิน  :  ด้านผลลัพธ์/ภาพความส าเร็จ    
 จุดเด่น/ข้อควรปรับปรุง .................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................... 

คะแนน รวมทั้งหมด/เฉลี่ยทุกด้าน   

(ลงชื่อ)   .......................................................................ผู้ประเมินที่ 1 
(.................................................................................) 

ต าแหน่ง................................................สังกัด .................................................... 

(ลงชื่อ)   .......................................................................ผู้ประเมินที่ 2 
(.................................................................................) 

ต าแหน่ง................................................สังกัด .................................................... 

(ลงชื่อ)   .......................................................................ผู้ประเมินที่ 3 

(.................................................................................) 
ต าแหน่ง................................................สังกัด .................................................... 

(ลงชื่อ)   .......................................................................ผู้ประเมินที่ 4 

(.................................................................................) 

วันที่  ..........................เดือน...................................พ.ศ. ……...….. 

 

 


